
Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

Identificação da Escola: Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova -   Escola Secundária 

Fernando Namora 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas) 

 

Na nossa opinião,  a dinamização cultural e a diversificação das oportunidades em termos do 

desenvolvimento da criatividade, desporto e da solidariedade são escassas na nossa 

comunidade. Por isso mesmo, apelamos à iniciativa dos cidadãos para a participação numa 

nova oportunidade. 

 

 

 

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Criação de um clube de artes, dirigido à comunidade local e escolar. 

O clube funcionará durante as quartas feiras das 14h30 às 16 horas, na Escola Secundária 

Fernando Namora. As áreas propostas para esse clube serão: pintura, desenhos Mangá 

(banda desenhada japonesa), desenho artistico.  

 Irá ser divulgado através de cartazes, blogs e redes sociais. 

 

 

 

2. Contribuição com recolha de alimentos, materiais escolares e roupas para instituições 

presentes no concelho de Condeixa e arredores de Coimbra. Esta recolha irá ser realizada na 

Escola Secundária Fernando Namora e irá ser divulgada a partir do Facebook e blogs. 



Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

 

3. Dinamização de torneios de várias modalidades que serão promovidas na escola , tanto no 

facebook como no blog. Procuraremos divulgar e promover torneios na escola, clubes e 

associações locais do concelho. 

 


